
ZMIANA NR 6 WPROWADZONA UCHWAŁĄ NR ........... RADY GMINY 

KRZYKOSY Z DNIA ................... R. 

 

Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/104/2000 Rady Gminy 

Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 6 kwietnia 2011 r., Uchwałą nr VII/36/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 

2015 r., Uchwałą nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2018 r., 

Uchwałą Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą 

Nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

W celu przeprowadzenia zmiany Studium Rada Gminy Krzykosy podjęła Uchwałę 

Nr IX/89/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.  

Zmiana Studium obejmuje tereny działek inwestorów prywatnych oraz tereny należące do 

gminy i Skarbu Państwa wnioskowanych do przeznaczenia na cele terenów związanych 

z produkcją energii odnawialnej w postaci instalacji fotowoltaicznych.  

Podstawę prawną zmiany Studium, stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.). 

Zakres i tryb dokonania zmiany Studium określa szczególnie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 

27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.1233). 

 

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

zm. 6a 

Tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 76, 72, 71 w obrębie Młodzikowo 

dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmujące 

użytki rolne R oraz tereny zalesień korytarzy ekologicznych Z.  

Działka ewidencyjna o numerze 72 użytkowana jest w całości jako grunt orny. Działki 

ewidencyjne o numerach 71 i 76 stanowią tereny rowów melioracyjnych. Na działkach nie 

występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. 

Przez przedmiotowy teren przebiega linia wysokiego napięcia 2x400kV relacji Kromolice - 

Ostrów oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. 

 

zm. 6b 

Tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 

86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 w obrębie Młodzikowo 

dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmujące 

użytki rolne R, R1 oraz tereny zalesień korytarzy ekologicznych Z, ZR; tereny lasów LS oraz 

tereny oczyszczalni ścieków NO. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Teren nie jest 

uzbrojony. Na działkach ewidencyjnych o numerach 92, 96/1, 98/2, 9146, 9147 występują 

tereny leśne. 

Działki ewidencyjne o numerach 81, 89/1, 91, 93, 95, 99 stanowią tereny rowów 

melioracyjnych. 



Przez przedmiotowy teren przebiega linia wysokiego napięcia 2x400kV relacji Kromolice - 

Ostrów oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. 

 

zm. 6c 

Tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach  203, 204/10, 204/15, 204/16, 

204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 221 i 9043 w obrębie 

Miąskowo dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny obejmujące użytki rolne R1. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Działki nie są 

uzbrojone. Przez przedmiotowy teren przebiega linia energetyczne średniego napięcia 15 kV. 

Działka ewidencyjna nr 9043 stanowi drogę KDG 550122 P. 

 

zm. 6d 

Tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 177/1, 177/3, 177/4, 178 i 219/1 

w obrębie Miąskowo dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny zalesień Z. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Działki nie są 

uzbrojone. Działka ewidencyjna nr 219/1 stanowi drogę KDG 550122 P. 

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Stan ładu przestrzennego terenów objętych zmianą nie budzi zastrzeżeń. Przedmiotowe tereny 

nie są zabudowane. Zmiany obejmują przede wszystkim tereny rolne – grunty orne z rowami 

melioracyjnymi oraz grunty leśne. 

 

3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 

w tym krajobrazu kulturowego 

Na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie Wielkopolskim za rok 2018, 

opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, dostępnej na 

stronie internetowej poznan.wios.gov.pl, w poniższej  tabeli przedstawiono stan powietrza 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 

 

OCHRONA ZDROWIA LUDZI 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 pył 

PM2,5 

pył 

PM10 

BaP As Cd Ni Pb O3 

A A A A C C C A A A A A 

OCHRONA ROŚLIN 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NOX SO2 O3 

A A A 
klasa A  – stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, 

poziomów docelowych  

klasa B – stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 

poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 

klasa C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 

dopuszczalne, poziomy docelowe 
 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO). Szacunkowe 



zasoby dyspozycyjne wynoszą 456m
3
 na dobę. Średnia głębokość ujęć wynosi 25 - 30 m. 

Północna część gminy Krzykosy położona jest również w granicy Głównego zbiornika Wód 

Podziemnych nr 143 Subziornik Inowrocław-Gniezno. Jednakże przedmiotowe zmiany nie 

leżą w granicach GZWP nr 143. 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 61.  

Stan środowiska omawianego obszaru jest zadawalający i odpowiada ogólnemu stanowi 

środowiska na terenie gminy Krzykosy.  

Na podstawie Map jednolitych części wód podziemnych zamieszczonych na stronie 

internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(www.poznan.rzgw.gov.pl) określono stan wód podziemnych i powierzchniowych 

występujących w granicach zmian Studium (Tabele A – C).  

 

Tabela A: Jednolite części wód podziemnych 

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 
Charakterystyka kod GW600061 

Cel środowiskowy stan ilościowy dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

monitoring monitorowana 

stan chemiczny dobry 

stan ilościowy dobry 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela B: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 
Charakterystyka nazwa Kanał Bobrowski 

kod PLRW60001718536 

typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny naturalna część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

monitoring niemonitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela C: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 
Charakterystyka nazwa Miłosławka od Kan. Połczyńskiego 

do ujścia 

kod PLRW600017185489 

typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny silnie zmieniona część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

monitoring monitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

zagrożona 

 

Na podstawie Oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 

2017-2018, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w poniższej tabeli 



przedstawiono stan w punktach-pomiarowych na JCWP obejmujących tereny objęte 

opracowaniem. 

L.p. 

Nazwa punktu 

pomiarowo 

kontrolnego 

kl. el. 

biologicznych 

kl. el. 

chemicznych 

kl. el. 

hydromorfologicz

nych 

kl. el. 

fizykochemicznyc

h 

Kanał Bobrowski - PLRW60001718536 

1. Kanał 

Bobrowski - 

Młodzikowo 

2 stan poniżej dobrego 2 >2 

Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia - PLRW600017185489 

2. Miłosławka - 

Garby 5 stan poniżej dobrego 2 >2 

 

zm.6a 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach 

ewidencyjnych 76, 72, 71 w obrębie Młodzikowo stanowią grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, 

RIVa, RIVb RV, RVI , PsIV oraz rowy W.  

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Występujące na wyżej wymienionych działkach grunty RIIIa i RIIIb są chronione na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.6b 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach  78/41, 

79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 

9147 w obrębie Młodzikowo stanowią grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI; 

pastwiska PsIV, PsV; grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIV; 

nieużytki N, grunty pod rowami W, W-RIVb, W-RV; grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi Wp; lasy LsIV, LsV, Ls oraz drogi dr. 

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Występujące na wyżej wymienionych działkach grunty orne klasy RIIIa, RIIIb oraz lasy 

LsIV, LsV, Ls są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.6c 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach  203, 

204/10, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 

221 i 9043 w obrębie Miąskowo stanowią grunty orne klasy RIVb, RV; nieużytki N, grunty 

pod rowami W, W-RIVb, W-RV; oraz drogi dr. 

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Na ww. działkach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.6d 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach  177/1, 

177/3, 177/4, 178 i 219/1 w obrębie Miąskowo stanowią grunty orne klasy RVI oraz drogi dr. 



Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Na ww. działkach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W granicach zmiany Studium (zm.6b) zlokalizowane są zewidencjonowane stanowiska 

archeologiczne ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków: AZP 58-31/92; AZP 58-

31/93; AZP 58-31/94; AZP 58-31/95; AZP 58-31/97; AZP 58-31/98, AZP 58-31/102. 

Na pozostałych terenach których dotyczy zmiana nie stwierdzono występowania obiektów 

chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 

 

4a. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub określenie przez 

audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych  

Dla obszaru województwa wielkopolskiego nie sporządzono audytu krajobrazowego. 

 

5. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 

uniwersalnym projektowaniem 

Tereny objęte zmianami Studium nie są zamieszkałe, więc nie rozpatruje się ich w kontekście 

warunków i jakości życia mieszkańców.  

 

6. Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Na przedmiotowych terenach nie wystąpią zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 

Zagrożenia wynikające ze zdarzeń losowych nie podlegają regulacjom zapisów Studium.  

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej muszą zostać podjęte działania interwencyjne 

i zabezpieczające odpowiednie do rodzaju występującego zagrożenia.  

 

7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Niniejsza zmiana Studium sporządzona jest na wniosek właścicieli gruntów. Zmiana 

odpowiada potrzebom rozwoju gminy Krzykosy oraz wytycznym w zakresie wprowadzenia 

odnawialnych źródeł energii. 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy uwzględniające w szczególności analizy ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także społecznej oraz bilans 

terenów przeznaczonych pod zabudowę określono w rozdziale 7.0.  

W studium przed jego zmianami nie było terenów wskazanych na te cele, a więc nie dokonuje 

się bilansu terenów w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb. Energia produkowana 

w urządzeniach w postaci ogniw fotowoltaicznych  zostanie przekazana do sieci przesyłowej 

i wykorzystana nie tylko na potrzeby gminy Krzykosy.  

 

8. Stan prawny gruntów 
Grunty objęte niniejszą zmianą Studium stanowią własność prywatną oraz własność Gminy 

Krzykosy i Skarbu Państwa. 

 

9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 
Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO).   



 

10. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń 

geologicznych. 

 

11. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO). Na 

przedmiotowych trenach nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

 

12. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych 

Na trenach objętych zmianą Studium nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 

przepisów odrębnych. 

Tereny w Miąskowie obejmuje koncesja: nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. na poszukiwanie 

ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kórnik – Środa”. 

Tereny w Młodzikowie obejmuje koncesja nr 29/2001/Ł z dnia 08.05.2017r. na poszukiwanie 

rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu 

ziemnego ze złóż w obszarze: „Śrem – Jarocin”. 

 

13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami 

Na terenach objętych zmianą Studium oznaczonych zm.6a i zm.6b znajduje się fragment 

elektroenergetycznej linii przesyłowej 2 x 400 kV relacji Kromolice – Ostrów, wzdłuż której, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, uwzględnia się pas technologiczny o szerokości 56 metrów 

(po 28 metrów od osi linii w obu kierunkach), dla którego obowiązuje ograniczenie 

użytkowania i zagospodarowania terenu określone tamże. Ustalenia dotyczące ograniczeń 

użytkowania i zagospodarowania terenów położonych w pasie technologicznym, na mocy 

obowiązujących przepisów, określa w formie wytycznych właściciel sieci. Właścicielem ww. 

linii jest PSE-Operator S.A.  

Na terenach oznaczonych zm.6, zm.6b i zm.6c zlokalizowane są linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia 15kV. Właścicielem ww. linii jest Enea-Operator Sp. z o.o. 

Na terenie oznaczonym zm.6b, wzdłuż drogi KDG562920P zlokalizowana jest podziemna 

linia wodociągowa oraz telekomunikacyjna. 

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Przez przedmiotowe obszary nie przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Ponadto nie 

planuje się rozbudowy przesyłowej sieci wysokiego ciśnienia. 

 

14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 
Na terenach objętych zmianą Studium nie występują zadania służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych. 

 

15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. 

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wszystkie tereny 

objęte zmianą Studium oznaczone jako zm.6a, zm.6b, zm.6c, zm.6d leżą poza terenami 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

Tereny oznaczone jako zm.6a, zm.6b częściowo leżą na obszarze narażonym na zalanie 

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego. Tereny oznaczone zm.6c, 



zm.6d położone są poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

szkodzenia wału powodziowego.   

 

 


